
Hajlékony gumi kábeleink mindenhova illeszkednek.

Tökéletesen alkalmazkodik. 



Hajlékony gumi kábeleink mindenhova illeszkednek. 
Rádiók, elektromos sütők, mosógépek vagy nagy ipari berendezések - gumi kábeleink az  
eszköztől függetlenül teszik a dolgukat. Hajlékony, mégis erős burkolatú kábeleink  
kivételesen ellenállók az olajjal és különféle zsírokkal szemben. Ha pedig megbízhatóságra 
van szüksége különösen zord körülmények között, válassza az OZOFLEX 60-at, amely  
robbanásveszélyes környezetben is állja a sarat.

Kínálatunk
Átfogó és folyamatosan bővülő kínálatunk fontos  
termékköre a gumi kábeleink, amelyek maradéktalanul 
kielégítik a növekvő és sokszínű piaci igényeket.  
Portfóliónkban megtalálható minden, a háztartási  
berendezésektől a nehéz ipari gépekig szükséges 
kábelmegoldásokból.

Erősségeink között említésre méltó a termékeink  
könnyű elérhetősége, illetve a pontos kiszállítás. 
További fontos előnyünk az átgondolt költségvezetés, 
a csatornakezelés és a jó ügyfélkapcsolataink.  
Mindemellett fontosnak tartjuk a teljeskörű  
szolgáltatásnyújtást, így állunk rendelkezésre 
vásárlás előtt, alatt és után is.

Magyar termékek
A Prysmian MKM Magyarországon és Európa-szerte  
egyaránt a legmagasabb minőségű kábelmegoldások-
kal szolgálja ki ügyfeleit, ami a piaci igények ismeretén, 
a kiválóságon és a vevőink szükségleteinek mélyreható 
megértésén alapszik. Balassagyarmati gyárunkban a 
légvezetékek gyártása hosszú múltra tekint vissza, 
amik minőségüknek köszönhetően elég tartósak és el-
lenállóak ahhoz, hogy energiát szolgáltassanak 
évtizedeken át.

ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK

A hatékony és minőségi  
termelés a kereslet  
megszerzésének a kulcsa.
“Ügyfeleink hosszútávú bizalmának elnyeréséhez elengedhetetlen, 
hogy a technológiai fejlődés élvonalában járjunk.”
Séllei Zsolt, Kisteleki gyárigazgató, Prysmian Group Magyarország 

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek a kábeleket, amikre szüksége van, folytonos 
beruházásokat hajtunk végre gyárainkban. Mindig készen állunk ügyfeleink kiszolgálására 
világszerte, és a legkorszerűbb technológián és állandó kiválóságon alapuló  
kábelmegoldásokkal igyekszünk a folyamatosan változó piac igényeinek megértésében és 
kiszolgálásában helyt állni.

A nehéz helyzetekben szüksége lehet egy olyan gyártóra, aki képes megfelelni a szűk 
szállítási határidőknek és olyan termékeket ad ki a kezéből, amik a jövőben sem hagyják 
majd cserben.

Kíváncsi a részletekre?  
Látogasson el a honlapunkra: www.prysmiangroup.com

www.prysmiangroup.hu



Termékeink

H05RN-F
Kemény köpenyű, rugalmas kábel, elektromos beren-
dezések működtetésére. Rendkívül rugalmas, erős 
burkolatú anyag. 

Kiválóan ellenáll az olajokkal és zsírokkal (EN 60811-2-1), 
valamint az időjárási hatásokkal szemben (beleértve az 
ózont). 

OZOFLEX 60 (H07RN-F)
Alkalmas száraz, párás vagy nyirkos helyiségekben, épít-
kezéseken és mezőgazdasági területeken alkalmazott 
kültér mobil gépekkel és berendezésekhez, ideértve a 
tűzveszélyes környezetet. Nem alkalmas állandó jellegű 
víz alatti használatra. 

Egyéb tekintetben a DIN VDE 0298-1-300 szabvány előírása 
irányadók. Az EN 60811-404 alapján olajálló, az EN 50363-1 
és 50363-2-1 szerint ózonálló.

H05RR-F
Kemény köpenyű, rugalmas kábel, elektromos  
berendezések működtetésére. Nagyon rugalmas, erős 
burkolatú anyag. 

KIválóan ellenáll az olajokkal és zsírokkal (EN 60811-2-1), 
valamint az időjárási hatásokkal szemben (beleértve az 
ózont).

www.prysmiangroup.hu



A jelen tájékoztatóban foglaltak másolása, újranyomtatása vagy sokszorosítása részben vagy egészben bármilyen formában kizárólag a Prysmian Csoport 
írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Jelen dokumentumban foglalt információ a kiadás idején legjobb tudomásunk szerint helyes volt. A Prysmian Csoport 
fenntartja a jogot, hogy a jelen műszaki leírást előzetes értesítés nélkül módosítsa. A műszaki leírás kizárólag a Prysmian Csoport kifejezett  
felhatalmazásával bír szerződésszerű érvényességgel.
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